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Abstract 

 The most famous method for precious metals extraction from ores and concentrates is 
hydrometallurgy and utilization of acidic thiourea solutions for precious metals leaching is an advisable 
alternative. 

 The  leaching process is generally familiar and precipitation is prinnciple question in 
hydrometallurgical  procedure of precious metals extraction from thiourea solutions. 

 At the present time there are several methods (cementation, electrolytical precipitation, 
adsorption on active carbon, ion sorbtion and liquid extraction) for silver precipitation from thiourea 
solutions. 

 The possibilities  of  silver  precipitation  from  thiourea solutions  by DEHPA (diethylhexyl 
phosphoric acid) and TBP (tributyl phosphate) using benzene and cyklohexanone as solvents has been 
studied. 

 Synthetic solution as well as real thiourea leachate solution has been used to study liquid 
extraction of precious metals from acidic thiourea solutions reached from Hodrusa's concentrate 
leaching. 

 The study of distribution coeficient of silver (DAg) vs. organic phase composition shows that 
maximum DAg at silver extraction from thiourea solutions is 0,675 at different proportion of DEHPA, 
TBP and benzene. 

 In following experiments the organic solvent - benzene was replaced by cyklohexanone and 
DAg was increased on 4,8 and extraction efficiency was 82%. 

 Distribution coeficient DAg was 21 and extraction efficiency was 95,45% when only TBP (50 
vol.%) and cyklohexanone (50 vol.%) were used to extract silver from thiourea solutions. 

 Distribution coeficient of silver was lower in the solution reached from Hodrusa's concentrate 
acidic thiourea leaching then in synthetic one. 

 The presented work represent experimental study of selection of advisable extraction material 
for liquid extraction of silver from thiourea solutions. 

 The results show that the mixture of TBP and cyklohexanone appears the most suitable 
extraction matter for silver extraction from the thiourea solutions. 

 



 

Abstrakt 

 Príspevok sa zaoberá možnosťou precipitácie striebra z tiomočovinových roztokov 
kvapalinovou extrakciou využitím kyseliny dietylhexyl fosforečnej (DEHPA) a tributyl fosfátu (TBP). 
Z experimentov vyplynulo, že vhodnejším extrakčným činidlom pre striebro je tributyl fosfát v 
rozpúšťadle cyklohexanón. 

 

 

1. Úvod 

 Medzi najznámejšie spôsoby získavania striebra z tiomočovinových roztokov patrí 
cementácia, elektrolytická precipitácia, adsorpcia na aktívnom uhlí, sorbcia na ionomeničoch a 
kvapalinová extrakcia. 

 V hydrometalurgii sa pod pojmom kvapalinová extrakcia rozumie prenos kovov z vodného 
roztoku do organickej fázy [1]. Základnou požiadavkou kvapalinovej extrakcie je dokonalý styk dvoch 
navzájom nerozpustných kvapalín, pri ktorom dôjde k prenosu látky z jednej fázy do druhej. Nasleduje 
oddelenie dvoch navzájom nemiešateľných fáz. Medzi základné parametre kvapalinovej extrakcie 
patria: rozdeľovací pomer D, separačný faktor a1/2 a stupeň extrakcie E [2]. 

 

 

2. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

 Na štúdium kvapalinovej extrakcie striebra z tiomočovinových roztokov bol použitý 
syntetický roztok ako aj reálny tiomočovinový výluh získaný po lúhovaní koncentrátu z Hodruše 
kyslým tiomočovinovým roztokom. Syntetický roztok bol pripravený rozpustením zlata určitej čistoty 
v lúčavke kráľovskej, odparením do sucha a rozpustením produktu v 1% roztoku H2SO4 a 
tiomočovine. Železo bolo do roztoku pridané vo forme Fe2(SO4)3.9H2O a striebro vo forme AgNO3. 
Extrakcie boli uskutočnené pri laboratórnej teplote. Doba premiešavania bola 3 minúty. Každý pokus 
sa robil paralelne, čo dokumentujú namerané a vypočítané hodnoty v riadkoch a, b tab.1. Pomer 
objemov organickej a  vstupnej vodnej fázy bol 1:1. Pri práci sa ako organické fázy použili roztoky 10, 
25, 40 obj. % kyseliny dietylhexyl fosforečnej (DEHPA), 10, 25, 40 obj. % tributyl fosfátu (TBP) a 
rozpúšťadlá benzén a cyklohexanón.  

 

 

3. VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 a) Vplyv zloženia organickej extrakčnej fázy na extrakciu striebra zo synteticky pripraveného 
roztoku. 

  Tab.1 uvádza rozdeľovacie pomery DAg pri extrakcii striebra z tiomočovinových roztokov 
pomocou zmesného organického činidla DEHPA a TBP v benzéne pri rôznom pomere. Rozdeľovacie 
pomery DAg   sú minimálne.  

 Na základe literatúry [3] v ďalšom štúdiu bolo zmenené organické rozpúšťadlo benzén na 
cyklohexanón. Výsledky extrakcie striebra sú uvedené v tab.2. 

 Pri použití cyklohexanónu sa zvýšil rozdeľovací pomer na 4,8  a stupeň extrakcie na 82%.  

 Pri použití TBP a cyklohexanónu na extrakciu striebra z tiomočovinových roztokov sa 
hodnoty rozdeľovacieho pomeru výrazne zlepšili, čo dokumentujú aj hodnoty uvedené v tab.3 a na 
obr.1.  

 

 

 



 
                   Table 1 Influence of organic phase composition on silver extraction (a, b - parallel experiments) 

                                Entered silver solution: 0,0409 g.l-1 Ag, 10 g.l-1  TM, 1% H2SO4, Diluent: benzene 50 vol. % 

 

 
 

 
                   Table 2  Influence of organic phase composition on silver extraction 

                                 Entered silver solution: 0,038 g.l-1  Ag, 10 g.l-1  TM, 1% H2SO4, 5 g.l-1  Fe3+, 

                                 Diluent: cyklohexanone 50 vol. % 

 

 
 

 
                   Table 3  Influence of organic phase composition on silver extraction 

                                 Entered silver solution: 0,0488 g.l-1  Ag, 10 g.l-1 TM, 1% H2SO4, 5 g.l-1  Fe3+, 

                                 Diluent: cyklohexanone 

 

 

 

 

 

 
Fig.1 Influence of organic phase composition on silver extraction 

 

 

b) Vplyv zloženia organickej fázy na extrakciu striebra z tiomočovinových výluhov. 

 Pri použití výluhu, ktorý bol získaný lúhovaním koncentrátu z Hodruše kyslým 
tiomočovinovým roztokom boli dosiahnuté výsledky, ktoré sú uvedené v tab.4. Pri tejto extrakcii sú 
hodnoty rozdeľovacích pomerov nižšie ako pri extrakcii zo synteticky pripraveného roztoku, uvedené v 
tab.3.  

 

 
                   Table 4  Influence of organic phase composition on silver extraction 

                                 Entered silver solution: 0,007 g.l-1 Au, 0,0048 g.l-1  Ag, 4,7 g.l-1 TM, 1% H2SO4, 5,6 g.l-1 Fe3+, 

                                 Diluent: benzene 50 vol. % 

 

 

 

 

4. Záver 



 Predložená práca predstavuje štúdium výberu vhodného organického extrakčného činidla pre 
kvapalinovú extrakciu striebra z  tiomočovinových roztokov.  

 Z experimentov vyplýva, že najvhodnejším extrakčným činidlom pre extrakciu striebra je 
TBP v cyklohexanóne v pomere 50 obj.% TBP a 50 obj.% cyklohexanónu, kedy boli dosiahnuté 
maximálne hodnoty rozdeľovacieho pomeru a stupňa extrakcie. 

 Zo štúdia vplyvu zloženia organickej fázy na extrakciu striebra z tiomočovinových výluhov 
vyplýva, že pri  tejto extrakcii sú hodnoty rozdeľovacích pomerov nižšie ako pri extrakcii zo synteticky 
pripraveného roztoku.  
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